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SŁOWO PROBOSZCZA

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Życie jest adorowaniem Boga. To wydarzenie w domu Marty, Marii i Łazarza nie pozostawia żadnych wątpliwości: modlitwa to przede wszystkim słuchanie Boga. Bóg przychodzi do człowieka nie po to, by brać, ale by dawać. To jest oczywiście szlachetne, gdy chcemy Bogu coś dać, ale i
tak możemy Mu dać tylko to, co wcześniej od Niego otrzymaliśmy.Zastanawianie się, co jest ważniejsze: modlitwa czy praca, jest zbyteczne. Nasza praca i tak jest zawsze tylko uczestnictwem w działaniu Boga, jest „asystowaniem” Bogu w Jego stwarzaniu świata. Właśnie tego tylko potrzeba: adorowania Boga, „asystowania” Mu, zapatrzenia się w Niego i słuchania Go. Troska i niepokój o wiele
rzeczy i tak nic nie da.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16 NIEDZIELA ZWYKŁA (21.07.2019)
Dzisiaj w naszej parafii kazania na wszystkich Mszach Świętych głosi ksiądz Misjonarz,
pracujący na co dzień na Białorusi. Dziękujemy za podzielenie się doświadczeniem tamtego Kościoła. Po Mszy św. ofiarą
złożoną do puszek będzie można wesprzeć
księdza Misjonarza.
Dzisiaj także w związku ze wspomnieniem
św. Krzysztofa na każdej Mszy św. błogosławieństwo kierowców i pojazdów. Ofiary składane przez kierowców z tej okazji będą przeznaczone na zakup środków transportu dla
misjonarzy.
Składamy serdeczne podziękowania za ofiary na modernizację naszej świątyni. Ostatnia
taca i wpłaty bankowe to łącznie 18.481,67 zł.
We wtorek 23.07. święto św. Brygidy
Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy.
W środę o godz. 17.30. zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
oraz Mszę św. szczególnie osoby które wybie-

rają się z nami do Zakopanego. Po Mszy św.
spotkanie podczas którego chcemy wspólnie
opracować program wyjazdu. Spotkanie nie
jest obowiązkowe.
W czwartek (25.07.) święto św. Jakuba Apostoła. Jest to także dzień imienin naszego księdza Proboszcza Krzysztofa Szczygielskiego i
księdza wikariusza Krzysztofa. Wszystkich
solenizantów
tych
dni
polecajmy
Bogu w naszych modlitwach.
W piątek wspomnienie św. Joachima i Anny,
rodziców NMP. Pamiętajmy w tym dniu w
naszych modlitwach o rodzicach i ludziach
starszych.
Do sprzątania kościoła w sobotę na godz.
10.00 prosimy parafian z ul. 29 listopada. Za
sprzątanie dziękujemy parafianom z ul. Skrzyneckiego.
Do wieczności odeszła
+ELEONORA DERENOWSKA
Wieczne odpoczywanie, racz Jej dać Panie

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ

KALENDARIUM LITURGICZNE

CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA
HELENA. MISJA MOŻLIWA – Ewelina Gładysz,
Przemysław Radzyński
Tragiczne wydarzenia do których doszło w boliwijskiej
Cochabamie sprawiły, że życie
skromnej dziewczyny – Heleny Kmieć - wolontariuszki
Wolontariatu Misyjnego Salvator, zostało odkryte przez wielu ludzi. Niniejsza publikacja to zbiór 24 wywiadów
z osobami, które znały Helenę. Wspólnie z
rodzicami i siostrą przekaraczamy progi rodzinnego domu, wraz z przyjaciółmi i znajomymi poznajemy ciepłą, serdeczną i zaangażowaną w wilele inicjatyw osobę, dla której
nie było misji niemożliwych do zrealizowania.
KIM JEST BRAT ELIA?
– brat Sergio Grimaldi
Brat Elia, włoski zakonnik,
słynie ze swoich mistycznych
wizji, daru uzdrawiania i bilokacji, a przede wszystkim ze
stygmatów. Podczas Triduum
Paschalnego fizycznie przeżywa mękę razem z Jezusem.
Dlaczego gromadzi wokół
siebie tysiące ludzi? Jak się modli? Jak wygląda założona przez niego Wspólnota Apostołów Bożych?

